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Kernboodschap Met deze nota informeert het college de commissie Samenleving over de 

resultaten van het Artikel 1 project. Doel van dit project is om seksuele diversiteit 
bespreekbaar te maken bij inwoners meteen migratieachtergrond. Het project is 
in 2018 en 2019 gerealiseerd door Bureau Discriminatiezaken Kennemerland 
(BDK) en Projectbureau Zasja.
Het college concludeert dat er een belangrijke stap is gezet. Er is met veel mensen 
met een migratieachtergrond over de thematiek gesproken. Aan de grote start- en 
eindbijeenkomst hebben meer dan 100 inwoners met een migratieachtergrond 
deelgenomen. Gedurende het project zijn er zes bijeenkomsten gespreid over de 
twee jaar geweest met circa 60 deelnemers per bijeenkomst. De bijeenkomsten 
waren specifiek gericht op de verschillende groepen inwoners, met een Turkse, 
Marokkaanse of Somalische achtergrond.
Het college neemt initiatief om dit jaar verder te gaan om een nog bredere groep 
inwoners te bereiken.

Behandelvoorstel voor
commissie

Het college stuurt de informatienota ter informatie naar de commissie.

Relevante eerdere
besluiten

2016/112471: Collegebesluit: Het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in 
vluchtelingen migrantenkringen.
2018/49164: Informatienota: Het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in 
vluchteling en migrantenkringen.

Besluit College 
d.d. 24 maart 2020

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.

de secretaris, de burgemeester, _____
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1. Inleiding
Met de motie "Een nieuwe focus op het Haarlemse homobeleid" (april 2015) riep de Raad het 
College op om een plan van aanpak te maken om homoseksualiteit bespreekbaar te maken voor 
vluchtelingen- en migranten. Het college heeft vervolgens opdracht gegeven aan Vluchtelingen 
Organisaties Nederland (VON) om in Haarlem het focusproject op te zetten en uit te voeren. In 
januari 2018 is een eindrapportage aan het college overhandigd en besproken met de commissie 
Samenleving. Daaruit bleek dat de uitvoering moeizaam verliep. Het college koos naar aanleiding 
hiervan een nieuwe aanpak te hanteren die:
1. Een bredere methodiek hanteert waarin een relatie wordt gelegd met meer aspecten van Artikel 1 
van de grondwet en begrippen zoals: zelfbeschikking, partnerkeuze, participatie en democratie.
2. Meer uitgaat van samenwerking met zelforganisaties die al veel contact hebben met inwoners met 
een migratieachtergrond.
Het college heeft Bureau Discriminatiezaken Kennemerland en Bureau Zasja de opdracht geven om 
een dergelijk project op te zetten en uit te voeren. Hiervoor is €28.950 beschikbaar gesteld in 2018 
en €28.850 in 2019. Het project is bekend geworden onder de naam Artikel 1. Het project vond 
plaats tussen oktober 2018 en het najaar van 2019.

2. Kernboodschap
Met deze nota informeert het college de commissie Samenleving over de resultaten van het Artikel 1 
project. Doel van dit project is om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken bij inwoners met een 
migratieachtergrond.
Het college concludeert dat er een belangrijke stap is gezet. Er is met veel mensen met een 
migratieachtergrond over de thematiek gesproken. Bij de grote start- en eindbijeenkomst hebben 
meer dan 100 inwoners met een migratieachtergrond deelgenomen. Gedurende het project zijn er 
zes bijeenkomsten gespreid over de twee jaar geweest met circa 60 deelnemers per bijeenkomst. De 
bijeenkomsten waren specifiek gericht op de verschillende groepen inwoners, met een Turkse, 
Marokkaanse of Somalische achtergrond.
De doelstelling is behaald met als aanvullend rendement:
1. een vruchtbare samenwerking tussen drie actieve Haarlemse zelforganisaties (Stichting 
Samen, Stichting Somaliërs Haarlem en Omgeving en Cultureel Centrum Selimiye) die een 
voortrekkersrol willen spelen bij dit onderwerp.
2. realisatie van een succesvolle methodiek die drie Haarlemse zelforganisaties zich eigen 
hebben gemaakt om het onderwerp op een toegankelijke manier bespreekbaar te maken en te 
houden bij hun achterban.
Aanvullend daarop neemt het college initiatief om in 2020 verder te gaan om een nog bredere groep 
inwoners te bereiken.

Kenmerk: 2020/85707 2/3



3. Consequenties
Het college wil in 2020 haar aanpak verdiepen en verbreden. Verdiepen wil zeggen: zorgen dat de 
betrokken organisaties in gesprek blijven met hun achterban en daarin ook de positie van lhbti+ 
binnen hun gemeenschappen bespreekbaar maken. Verbreden wil zeggen dat er meer 
zelforganisaties en inwoners met een andere achtergrond in gesprek gaan over het belang van 
seksuele diversiteit.

4. Vervolg
Om verder aandacht te geven aan het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit bij mensen met 
een migratie achtergrond neemt het college initiatief om in 2020:
1. een pilotproject te realiseren voor een 'veilige route' naar passende zorg voor kwetsbare 

jongeren me een migratieachtergrond die niet uit de kast durven komen of door hun seksualiteit 
niet de juiste hulpverlening kunnen krijgen;

2. een nieuw project tot stand te brengen waarin de drie deelnemende zelforganisaties 
gefaciliteerd worden om minimaal twee relevante bijeenkomsten hierover te organiseren. Het 
college wil tijdens deze bijeenkomsten de zelforganisaties faciliteren om te zorgen dat zij de 
positie van lhbti+ binnen hun gemeenschap bespreekbaar kunnen maken;

3. een verdiepingsdag te organiseren voor zelforganisaties over het thema, om samen een concreet 
werkplan voor 2020 te maken. Hierbij stuurt het college op een olievlekwerking van het project, 
om zoveel mogelijk zelforganisaties erbij te betrekken;

4. met zelforganisaties een evaluatiebijeenkomst te organiseren in december 2020.

Deze acties maken deel uit van het Regenboogplan 2020. Toelichting over dit plan worden gelijktijdig 
naar de commissie gestuurd in de informatienota 'Regenboogbeleid: doen we genoeg om te doen 
wat we moeten doen?' (2019/1014738).
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